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Daily Market Report 

 

 

15  กุมภาพนัธ์  2562   

เดือนส่งมอบ ปิดวนั

ก่อน 

เปิด สูงสุด 

 

ต ่ำสุด ปิด เปล่ียนแปลง 
      เพิ่มลด (+), 

(-) มีนำคม 2562 12.61 12.67 13.25 12.65 13.14 +0.53 
พฤษภำค

ม 

2562 12.42 12.46 13.15 12.45 13.00 +0.58 
กรกฎำคม 2562 12.60 12.68 13.27 12.63 13.14 +0.54 
ตุลำคม 2562 12.99 13.03 13.64 13.01 13.50 +0.51 
มีนำคม 2563 13.77 13.78 14.38 13.78 14.25 +0.48 
พฤษภำค

ม                                                                                                

พฤษภำค

ม 

2563 13.86 13.90 14.42 13.88 14.29 +0.43 
กรกฎำคม 2563 13.91 14.04 14.44 14.04 14.31 +0.40 
ตุลำคม 2563 14.07 14.13 14.56 14.13 14.44 +0.37 
มีนำคม 2564 14.50 14.57 15.00 14.57 14.89 +0.39 
พฤษภำค

ม 

2564 14.46 14.82 14.90 14.77 14.82 +0.36 
กรกฎำคม 2564 14.45 14.79 14.88 14.75 14.81 +0.36 
ตุลำคม 2564 14.55    14.91 +0.36 

 

จ ำนวนซ้ือขำย

โดยประมำณ 

259,005 ล็อต จ ำนวนคงเหลือในตลำด

ทั้งหมด 

897,964 ล็อต 
                 

               

 

 

    เดือนส่งมอบ 

 

 

ปิดวนัก่อน 

 

  เปิด  สูงสุด   ต ่ำสุด   ปิด เปล่ียนแปลง 
     

(เพิ่ม (+), ลด (-) 
พฤษภำคม 2562 341.80 341.50 355.80 341.40 354.70 +12.90 
สิงหำคม 2562 346.90 347.20 360.50 346.60 359.10 +12.20 
ตุลำคม 2562 351.90 352.00 365.40 351.60 363.80 +11.90 
ธนัวำคม 2562 358.80 358.60 371.90 358.60 370.30 +11.50 
มีนำคม 2563 366.10 366.00 378.60 366.00 377.30 +11.20 
พฤษภำคม 2563 371.50 376.00 382.10 375.30 382.00 +10.50 
สิงหำคม 2563 374.90 378.90 385.40 378.90 385.40 +10.50 

         บริษัท อ้อยและน ำ้ตำลไทย จ้ำกัด 

THAI CANE AND SUGAR CORP., LTD. 

1.  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คหมำยเลข 11 (หน่วย : เซนต์/ปอนด์) 

2.  รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน) 
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   ตลำดน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์คในวนัน้ีเปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่มสูงข้ึนในช่วง 0.01-0.34 เซนต ์และปิด

ตลำดดว้ยรำคำท่ีสูงข้ึน โดยดีลเลอร์ระบุวำ่ กำรปรับข้ึนของรำคำน ้ำมนัหนุนน ้ำตำลสัญญำล่วงหนำ้ โดย

น ้ำมนัดิบเบรนทแ์ตะระดบัสูงสุดในปีน้ี ซ่ึงอุปทำนตึงตวัข้ึน ส่วนหน่ึงนบัตั้งแต่โอเปกและพนัธมิตรน ำโดย

รัสเซียเร่ิมลดกำรผลิตแบบสมคัรใจนบัตั้งแต่เดือนท่ีผำ่นมำ นอกจำกนั้นรำคำน ้ำตำลยงัไดรั้บแรงหนุนจำก

เงินเรียลบรำซิลท่ีมีค่ำแขง็ข้ึน และตลำดหุน้ดำวน์โจนส์ท่ีปรับตวัสูงข้ึน รำคำน ้ำมนัดิบตลำด NYMEX สัญญำ

ส่งมอบเดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดเพิ่มข้ึน 1.18 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 2.17% ท่ีระดบั 55.59 เหรียญสหรัฐฯ/

บำร์เรล  หลงัจำกเคล่ือนตวัในช่วง 54.24-55.87 เหรียญสหรัฐฯ  รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์คตำมสัญญำ

เดือนมีนำคม 2562 ปิดตลำดสูงข้ึน 0.53 เซนต ์หรือ 4.20% ท่ีระดบั 13.14 เซนต ์หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วง

ระหวำ่ง 12.65-13.25 เซนต ์ โดยแตะระดบั 13.25 เซนต ์ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกรำคม 

2562  ในรอบสัปดำห์สัญญำดงักล่ำวปรับข้ึน 3.4% ซ่ึงเป็นกำรปรับข้ึนติดต่อกนัเป็นสัปดำห์ท่ี 3 และรำคำ

น ้ำตำลตำมสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดสูงข้ึน 0.58 เซนต ์หรือ 4.67% ท่ีระดบั 13.00 เซนต ์หลงัจำก

เคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 12.45-13.15 เซนต ์ส ำหรับเดือนอ่ืน ๆ ปิดตลำดเพิ่มสูงข้ึนทุกเดือนในช่วง 0.36-

0.54 เซนต ์ ปริมำณกำรซ้ือขำยมีจ ำนวน 259,005 ล็อต น ้ำตำลคงเหลือในตลำด (Open Interest) ณ วนัท่ี 14 

กุมภำพนัธ์ 2562 ของน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนมีนำคม 2562 ลดลง 17,135 ล็อต เหลือ 138,298 ล็อต แต่ของ

น ้ำตำลทั้งตลำดเพิ่มข้ึน 1,996 ล็อต เป็น 897,964 ล็อต ส่วนตลำดน ้ำตำลลอนดอนปิดตลำดดว้ยรำคำท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนเช่นกนั โดยรำคำน ้ำตำลทรำยขำวสัญญำเดือนพฤษภำคม 2562 ปิดตลำดสูงข้ึน 12.90 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือ 3.77% ท่ีระดบั 354.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 341.40-355.80 เหรียญ

สหรัฐฯ/ตนั และรำคำน ้ำตำลตำมสัญญำเดือนสิงหำคม 2562 ปิดตลำดสูงข้ึน 12.20 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3.52% 

ท่ีระดบั 359.10 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั หลงัจำกเคล่ือนไหวอยูใ่นช่วงระหวำ่ง 346.60-360.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 มีรำยงำนวำ่ โรงงำนน ้ำตำลทำงภำคกลำง/ภำคใต ้ (CS) ของบรำซิลมี

แนวโนม้ท่ีจะเร่ิมตดัออ้ยใหม่ชำ้กวำ่ปกติ เน่ืองจำกสภำพอำกำศและสตอ็คเอทำนอล ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ร่ออ้ย

ไดรั้บประโยชน์จำกฝนท่ีตกชุก โดยคำดวำ่จะมีมำกข้ึนในช่วงท่ีเหลือของเดือน ซ่ึงหำกฝนตกต่อเน่ืองไป

จนถึงเดือนมีนำคมปริมำณออ้ยโดยรวมส ำหรับออ้ยใหม่อำจจะเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีสตอ็คเอทำนอลท่ียงัคง

เหลือมีมำกเกินไปในปีท่ีแลว้ ฤดูกำรผลิตทำงภำคกลำง/ภำคใต ้ของบรำซิลในปี 2562/2563 จะเร่ิมตน้อยำ่ง 

4.  ข่ำวท่ีส้ำคัญ 

3.  กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำล 
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เป็นทำงกำรในเดือนเมษำยน แต่ปกติโรงงำนจะเร่ิมตน้ในเดือนมีนำคมเพื่อรับประโยชน์จำกรำคำเอทำนอล

ในช่วงก่อนเร่ิมตนัฤดูกำรใหม่ แต่ในปีน้ีสต๊อคเอทำนอลมีมำก และรำคำไม่จูงใจ ท ำใหก้ำรเปิดหีบตอ้งล่ำชำ้

ออกไป 

วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 นำย Ram Vilas Paswan รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพำณิชยข์องอินเดีย 

(The minister of consumer affairs, food & public distribution)  ไดป้ระกำศข้ึนรำคำขำยน ้ำตำลขั้นต ่ำ ณ 

หนำ้โรงงำนเป็น 31 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม จำก 29 รูปีอินเดียต่อกิโลกรัม  เพื่อช่วยลำ้งหน้ีคำ้งช ำระของ

เกษตรกรซ่ึงแตะระดบัสูงสุดท่ี 201.67 พนัลำ้นรูปีเม่ือวนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ โดยรัฐบำลจะติดตำมรำคำขำย

ปลีกน ้ำตำลต่อไปซ่ึงคำดวำ่จะอยูท่ี่ระดบัต ่ำกวำ่ 40 รูปีต่อกิโลกรัม ส่วนนำย Praful Vithalani ประธำน

สมำคมกำรคำ้น ้ำตำลแห่งอินเดีย กล่ำววำ่ กำรเพิ่มข้ึนของรำคำน ้ำตำลในประเทศส่งผลใหมี้ควำมเส่ียงในกำร

ผดินดักำรขำยใหก้บัผูส่้งออก โดยโรงงำนน ้ำตำลอำจจะตอ้งกำรขำยในประเทศมำกข้ึนซ่ึงท ำใหย้ำกส ำหรับ

อินเดียท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยกำรส่งออก 5.0 ลำ้นตนัส ำหรับปี 2561/2562 และยงัเสริมวำ่สัญญำส ำหรับกำร

ส่งออกในขณะน้ีมีจ ำนวน 1.6 ลำ้นตนั ในขณะท่ีกำรส่งออกท่ีเกิดข้ึนจริงมีเพียง 800,000 ตนั 

 

 

ฝ่ายตลาด 

บริษัท อ้อยและน า้ตาลไทย จ ากดั  

18 กุมภาพนัธ์  2562 
 


